
   M ég nem fogadta el a kor-
mány a kórházi kancel-
lária-rendszer terveit – 

pontosította Ónodi-Szűcs Zol-
tán a kancelláriaminiszter csü-
törtöki bejelentését, hogy az ál-
lamtitkárság szabad kezet ka-
pott az új hivatalok megszerve-
zésére. Az ágazat vezetője egy 
tegnapi háttérbeszélgetésen 
azonban feltűnően vidáman 
úgy fogalmazott, a koncepciót 
nagyon gyorsan beviszik a ka-
binet elé, mert szeptemberre ki 
akarják dolgozni az erről szóló 
jogszabály szövegét is. A szak-
mai egyeztetések elmaradását 
érintő kérdésekre pedig azt fe-
lelte: a javaslatról már szervez-
nek vitákat. 

Nem mondott le az egészség-
ügyi államtitkár arról sem, 
hogy minden magyar állampol-
gárról jövő év januárra készül-
jön új „törzskarton”, amely az 
adatai mellett az egészségi álla-
potával kapcsolatos alapvető 
információkat is tartalmazza. 
Ónodi-Szűcs Zoltán tavasszal 
már nekifutott a kérdésnek, 
ezeknek a kartonoknak a kitöl-
téséhez kötötte volna az alapel-

látásnak beígért 10 milliárd fo-
rint kifi zetését, sőt később az
összeget is csökkenteni akarta.
Az orvosi tiltakozások hatásá-
ra azonban eddig látszólag le-
mondott a tervről, most mégis 
bejelentette, hogy egy kísérleti
programban már használt, egy-
szerű adatlap kitöltéséhez ra-
gaszkodik. 

Elmondása szerint felmérést 
készítettek a háziorvosok hoz-
záállásáról: 38 százalékuk ön-
ként kitöltené az adatlapokat, 
80 százalékuk pedig akkor vé-
gezné el a munkát, ha pénzt 
kapna érte. Az államtitkár be-
jelentette, hamarosan újra tár-
gyalnak a kérdésről a Magyar

Orvosi Kamara vezetőivel. A 
Népszava kérdésére, hogy en-
nek a feladatnak a tisztázása 

hátráltatta-e az egy éve elfoga-
dott alapellátási kerettörvény 
végrehajtási utasításainak 
megszületését, az államtitkár 
határozott nemmel felelt, sőt 
bejelentette, hogy a rendelet-
csomagot ő már aláírta, az ha-
marosan a kormány elé kerül-
het. 

Sokan lassúnak találják a 
szociális területnek átadni ter-
vezett ápolási ágyakról szóló ja-

vaslat kidolgozását is. Ónodi-
Szűcs Zoltán ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy három év 
alatt 12 ezer kórházi ágyat 
akarnak megszüntetni, ebből 
az idén 2200 ágy adható át 
ápolási célokra.

Ennél többet, összesen 15 
ezer ágyat tervez ilyen célra lét-

rehozni a szociális államtitkár-
ság, amellyel megegyeztek ar-
ról, hogy a jelenleg ezeken a fé-
rőhelyeken gondozott, többsé-
gükben idős emberek közül 
azoknak kell később is fi zetni 
az ellátásért, akik most is napi 
vagy havi díj fejében kapnak el-
látást. 

Aki ingyenes helyen fekszik, 
attól később sem kérnek pénzt. 
A két államtitkárság közös elő-
terjesztése az ágyak átadásá-
nak menetrendjéről már szin-
tén készen van – tudtuk meg a 
háttérbeszélgetésen. Az év hát-
ralévő részében sem unatkozik 
tehát senki az egészségügy dol-
gozói közt.     
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  Igazi (egészség)politikusok  
 Az MSZP tagozatainak működését és azok vá-
lasztott tisztségviselőinek munkáját nem érinti, 
hogy milyen munkamegosztás jön létre a párt
elnökségében – jelentette ki lapunknak Korózs 
Lajos. A szociális területtel és nyugdíjügyekkel 
foglalkozó politikus arra reagált, hogy a párt Or-
szágos Egészségügyi Tagozatát vezető Havas 
Szófi a a Magyar Időkben tegnap azt állította: az 
MSZP már nem tart igényt sem az ő, sem Kökény 
Mihály korábbi miniszter munkájára. Korózs, aki 
a parlament népjóléti bizottságának alelnöke, 
megerősítette, az MSZP új elnökségének tagja-
ként az egészségügyi kérdések koordinálása is a 
dolga, amiben számít mindenkire, aki akar és tud 
tenni a szocialista egészségügyi tervek kidolgo-
zásában és megvalósításában. Havas Szófi a állí-
tólagos mellőzéséről lapunktól értesült, és már 

csak azért is meglepődött a kormánypárti lap
cikkén, mert elmondása szerint hétfőn telefonon 
is megkereste Havast, hogy együttműködést és 
segítséget kérjen tőle a következő időben is. 
Korózs szerint a jó hangulatú beszélgetésben er-
re meg is kapta a tagozatvezető ígéretét. A cikk-
ben megnevezett másik szocialista politikus, Kö-
kény Mihály a Népszavának csak annyit jegyzett 
meg, hogy ha az MSZP kíváncsi a véleményére 
valamilyen kérdésben, eddig is és ezután is 
örömmel segíti a párt munkáját, bár már nem 
akar semmilyen tisztséget vállalni a szervezet-
ben. Érdemes hozzátenni, hogy a két hete meg-
rendezett kongresszuson elfogadott egészség-
politikai határozat előkészítésében és szövege-
zésében oroszlánrésze volt az egykori miniszter-
nek, aki Korózshoz hasonlóan megjegyezte, nem 
tekinti hírforrásnak a kormány napilapját.  

    Szigetvári: 
valaki börtönbe kerül  
   Sokszor elmondja a Fidesz, hogy 
nem közpénzből épül a felcsúti 
sportcsarnok, ez nem igaz, a TAO- 
pénzek is közpénznek tekinthe-
tők. Orbán Viktor most 6 milliár-
dot akar erre elkölteni, gyakorla-
tilag a saját hűbérbirtokaként ke-
zeli Felcsútot – mondta Sziget-
vári Viktor az ATV-ben. Az Együtt 
elnöke szerint ennyi pénzt elköl-
teni egy kis településen teljesen 
felesleges, 6 milliárd forintból 
egész Kelet-Magyarország torna-
terem-problémáját meg lehetne 
oldani. Szigetvári úgy látja, túl-
fejlesztik Felcsútot, az ottani 
sport ennyit nem ér, „itt egy kor-
rupciónak nevezhető cserekeres-
kedelem zajlik a TAO-pénzekkel”. 
Azzal kapcsolatban, hogy az 

egyik MNB-alapítványé lett a Vár-
kert Kaszinó, azt mondta: ez 
pénzkidobás, hiszen ez az épület 
évek óta üresen állt, ami azt jelzi, 
hogy ez nem jó üzlet, folytatják a 
hűtlen kezelést. Az Együtt elnö-
ke kijelentette: előbb-utóbb eb-
ben az ügyben valakinek börtön-
be kell kerülnie, mert az nincs 
rendben, ami a jegybank körül
folyik.  �NÉPSZAVA   

    Elajándékozta 
az Altust Gyurcsány  
   Feleségének, Dobrev Klárának 
adta át Gyurcsány Ferenc az 
Altus Befektetési és Vagyonkeze-
lő Zrt. tulajdonjogát – írta a hvg.
hu. Az 1992-ben alakult cégbe az 
évek során kisebb kft.-k olvadtak 
be, majd 2015-ben választották 
le róla az Altus Portfolio Kft. ne-
vű vagyonkezelő céget, a ta-
nácsadó részleg azonban ma-
radt a zrt.-ben. Ennek lett most

Dobrev a tulajdonosa, miután 
eddig csak vezetője volt. A De-
mokratikus Koalíció elnöke nyil-
vánossá tette az ajándékozási 
szerződést is.  �NÉPSZAVA  

    Keveri az államfőket 
a kancellária  
   „Magyarország Kormánya tiszte-
lettel adózik a holokauszt min-
den áldozata és túlélője iránt. A
2016. július 2-án elhunyt Nobel-
békedíjas Elie Wiesel kivételes 
személyiség volt, akire Magyar-
országon is megbecsüléssel te-
kintenek. Ezt bizonyítja az a tény 
is, hogy 2009-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend nagyke-
resztjét adományozta számára
Mádl Ferenc akkori köztársasági 
elnök” – válaszolta a Miniszterel-
nökség a HVG azon kérdésére, 
hogy a kormány miért nem em-
lékezett meg Wiesel haláláról, il-
letve van-e köze ennek ahhoz, 

hogy az író annak idején kifogá-
solta Nyirő József újratemetését. 
Mindezzel csupán annyi a prob-
léma, hogy 2009-ben Wiesel 
nem kapott Köztársasági Érdem-
rendet, s ekkor a köztársasági el-
nök nem Mádl Ferenc volt, ha-
nem Sólyom László. Az író való-
jában 2004-ben kapta meg az el-
ismerést, ekkor valóban Mádl 
volt az államfő. Wiesel a Nyirő-
ügy miatt 2012-ben visszaküldte 
a Köztársasági Érdemrend nagy-
keresztjét. Döntését azzal indo-
kolta, hogy több magyar politi-
kai vezető részt vett a Nyirő tisz-
teletére rendezett szertartáson 
Romániában.  �NÉPSZAVA   

 Az egészségügyi koncepciókról nem, de a részletekről már hajlandó tárgyalni a szakmával Ónodi-Szűcs Zoltán 

 Mégis lesznek új kartonok 
Elkészültek az alapellá-
tási törvény végrehajtá-
si rendeletei, és az ápo-
lási ágyak szociális ága-
zatnak történő átadásá-
ról szóló javaslat is ha-
marosan a kormány elé 
kerülhet. A kancelláriák 
koncepcióját azonban 
még nem fogadta el a 
kabinet, bár januártól 
be akarják vezetni. 

    Iványi egyházára 
„nincs szükség”   
„ Miután kerülni szeretnénk ha-
táraink mentén az állandó tar-
tózkodásra alkalmas hely létre-
jöttét, felajánlását csak a szerb 
határtól távolabb eső területen 
tudom támogatni” – válaszolta 
Pintér Sándor Iványi Gábor-
nak, miután a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség 
vezetője arról tájékoztatta a bel-
ügyminisztert, hogy az egyház 
mobil illemhelyeket telepítene a 
röszkei és a tompai határátke-
lőnél, illetve a szemetet is ösz-
szeszednék. Iványi a személyi 
higiéniához szükséges eszkö-
zök hiányára Balog Zoltán mi-
niszter fi gyelmét is felhívta. 

A határra érkező Iványiékkal 
közölték, hogy a Belügyminisz-
térium határozottan utasította 
a hatóságokat, akadályozzák 
meg a mobilvécék felállítását. 
Ugyanakkor a szervek azt meg-
engedték, hogy élelmet ossza-
nak és összeszedjék a szemetet. 
Iványi arról is beszámolt, hogy 
június eleje óta folyamatosan 
szállítanak élelmiszert a határ-
ra, az önkéntesek egészen e hét 
keddig oszthattak ételt a mene-
külteknek, ekkortól ugyanis a 
határőrök nem engedték őket 
dolgozni. A parancsnok pár nap 
türelmet kért, mivel mint 
mondta: ki kell derülnie, hogy 
a visszatoloncolt menekültek 
ingerültsége nem okoz-e ve-
szélyhelyzetet, mert ebben az 
esetben nem tudnák garantál-
ni az önkéntesek biztonságát. 
Iványi azt az ígéretet kapta, jö-
vő héten újra dolgozhatnak. 
Ugyanakkor megjegyezte, ők 
semmilyen ellenségeskedést 
nem tapasztaltak. 
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    Kocsis tovább
buzizik  
   Kocsis Máté továbbra is provo-
kál engem és az ügyvédemet, 
megpróbál olyan kijelentéseket 
tulajdonítani nekünk, amiket 
nem is mondtunk – reagált la-
punknak Ungár Klára, miután 
a VIII. kerületi polgármester 
tegnapi Facebook-posztjában 
kikelt a liberális politikus és jo-
gi képviselője ellen. Kocsis bizo-
nyítja, hogy homofób – fogal-
mazott Ungár: ennek több oka 
lehet, az öngyűlölet is, amiért 
végtelenül sajnálja őt. A fi de-
szes politikus szerint Ungár 
ügyvédje, Nehéz-Posony Már-
ton szintén „homokos”, és „bu-
ta liberális szokás szerint a saj-
tóval fenyeget, hogy fi zessem 
meg a perköltséget”. Kocsis 
megnyugtatta az ügyvédet: 
nem azért szoktak fi zetni, mert 
valaki a sajtóhoz fordul, hanem 
azért, mert a bíróság így dön-
tött. 

„A teljesítési határidőt köve-
tő 8 nap után megfi zette a bíró-
ság által megítélt perköltséget 
Kocsis Máté. Arra a megjegy-
zésre, hogy magam is homokos 
lennék, azért nem kívánok rea-
gálni, mert tartom magam ah-
hoz a perbeli álláspontomhoz, 
hogy a szexuális irányultságra 
vonatkozó valótlan tényállítás 
nem befolyásolja a személyiség 
társadalmi megítélését” – vála-
szolta Kocsis vádjaira Nehéz-
Posony a bejegyzés alatt egy 
kommentben. A VIII. kerületi 
polgármester egyébként nem 
sokkal később törölte a vélemé-
nyét és a hozzászólásokat. Majd 
azt írta: „a Facebook honi hely-
tartói törölték a bejegyzésün-
ket, pedig csak az igazat írtuk, 
és jó vita lett volna. Azt meg 
nem szeretik a vélemény-terro-
risták, ezért akcióba lendül-
tek.”

  Z. Á.   

    Nem találnak bírót   
   Már két komplett megye záratta 
ki magát egy büntetőügyből, 
ami azért áll, mert nincs bíró, aki 
tárgyalná – tudta meg az Index. 
Egy nyíregyházi ügyvéd házas-
pár pár évvel korábban létreho-

zott egy prostitúcióval, cigaret-
tacsempészettel és gazdasági 
társaságok színlelt értékesítésé-
vel és vagyonuk eltüntetésével 
foglalkozó bűnszervezetet. A 
Nyíregyházi Járási Ügyészség 
februárban emelt vádat az ügy-
ben, ám a Nyíregyházi Járásbíró-
ság valamennyi büntetőbírója a 
kizárását kérte elfogultságra hi-
vatkozva. Ezután Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye valameny-
nyi büntetőbírája járt el hasonló-
an, sőt a Nyíregyházi Törvény-
szék bírái is elfogultnak érezték 
magukat. Az ügy átkerült a Deb-
receni Ítélőtáblára, amely a Deb-
receni Járásbíróságot jelölte ki, 
amelynek valamennyi büntető-
bírája, majd Hajdú-Bihar megye 
valamennyi bíróságának vala-
mennyi büntetőbírája is a kizárá-
sát kérte. Az ügy végül visszake-
rült a Debreceni Ítélőtáblára, 
amely a Miskolci Járásbíróságot 
jelölte ki. Az eljárás fél éve áll.  
�NÉPSZAVA   
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Egy volt és egy mai államtitkár egy helyen: Zombor Gábor és Ónodi-Szűcs Zoltán  FOTÓ: MOLNÁR ÁDÁM

A háziorvosok pluszpénzt kérnének
12 ezerből 15 ezer ágy lesz
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  Zombor visszatért  
 Sokadszor is előrelépést ígértek az egészségpolitikusok a vas-
tagbélrák szűrések területén, miután három hónapos akcióval 
próbálták kibővíteni a vizsgálatokba bekapcsolódó háziorvosok 
körét. A népegészségügyi szűrőprogramok kiterjesztéséről szó-
ló tegnapi tájékoztatón azonban kiderült, ennek ellenére még 
mindig csak a praxisok valamivel több mint ötven százaléka vesz 
részt önkéntesen a jövő júliusban induló vastagbél- és végbél-
szűrési programban. Onkológusok és civil betegszervezetek év-
tizedek óta küzdenek, hogy 50 év fölött legyen mindenki számá-
ra elérhető a székletmintával történő vizsgálat, mert az időben 
felismert betegség szinte 100 százalékosan gyógyítható lenne. 
Az ezzel párhuzamosan bővülő méhnyak- és emlőrákszűrésekről 
is szó volt a tájékoztatón, amelynek valódi meglepetése az volt, 
hogy együtt lépett a nyilvánosság elé a korábbi és a jelenlegi
egészségügyi államtitkár, ezzel is igazolva Lázár János múlt heti 
bejelentését, hogy háttérmunkákra visszahívták Zombor Gá-
bort.  


